


Demandu provveturon per 
la nova

LA PLEJ BRILA EN SIA KATEGORIO

R ĉ k t A  Ĝ I S t R t B U A n t O  P O R  B R U Q Q 6  kAJ  

CIRkAUAjOJ

Q A R A Q E  C A N A D A
GULDEU VLIESLAAN 68 BRUGGE tEL. 34611

e l i t k ŭ a  c#i 9 2  a m u r c

Post diversaj esploroj kaj klopodoj, estas decidita ke la estonta 
Beneluksa Kongreso okazos dum la Pentekostaj tagoj, do de la 20a 
ĝis la 22a de majo. en Natnuro kaj ke ĝi estas organizata de keikaj 
fidelaj eleinentoj de Reĝa Belga Ligo Esperantisto :

D-ro Pol Denoel. prezidanto
S-ro Pierre Piror.. sekretario
F-ino Orsolini. help-sekretariino
S-ro P. Paulus, kasisto.

La L.K.K. estos kompletigata per aldono de du vicprezidantoj, 
kiuj reprezentos Flandran Ligon Esperantistan kaj L.E.E.N.

Jen la provizora programo :

SAI3ATON, la 20an de majo:
Jo la I5a h.: Malfcrmo de la Akceptejo en « Taverne Pax », Pl. St. Anba, (apud 

la katedralo)
Je la I6a h.: Delcgacia flordemeto ĉe la monumento al la Militmortintoj 
Jc la !7a h.: Divcrsaj kunsidoj 
Je la 19a h.: Laŭvola vespermanĝo
Je la 20a h.: Vespera promenado tra la lumigata urbo aŭ/kaj prezcnto de 

filmoj.

DIMANCON, la 21an:
Je la 9a h,: Katolika Diservo kaj Protestanta cercmonio
Je la lOa: Kunsidoj de la tri Ligoj
Je la ll,3Qa h.: Oficiala Akcepto cn la Urbdomo
Je la 13a: Libervola tagmanĝo
Je la I5a: Proinenado tra Namuro
Je la I9a: Festeno cn llotelo Vlctorla (Fr. 120, servomono cnkalkulita; sed 

sen tiinkaĵoj) kaĵ Aniuza Vespero: kantado, muziko, dancado.

LUNDON, la 22an:
Ekskurso verŝajne al Profondeville, kun eventuala akcepto oficiala.

La L.K.K.. kiu dissendigos la Aliĝilojn per Ia lokaj grupoj, aten- 
tigas ke dum la Pentekostaj tagoj estas trc multaj turistoj en Namuro 
kaj ke la loĝadeblcco estas tre Iimigata. Gi do petas ke oni resendu la 
aliĝilon plej laste antaŭ la I-a de majo.

Por la junuloj estas en Namuro junulargastejoj kaj kampadejoj.
La pagoj okazu al Poŝtĉeknumero 67.32.84 de " Karloreĝa Grupo 

Esperantista '. Charleroi kaj la resendo de la aliĝiloj okazu al la 
Kasisto S-ro P. Paulus, 66, rue Vandervclde. Marchienne au Pont.

Por la hoteloj oni antaŭvidu : Fr. 95, Fr. 115, Fr. 140 kaj Fr, 160 
por ĉambroj por unu pcrsonoj ; kaj Er. 115, Fr. 140. Fr. 160 kaj 
Fr. 200 por ĉambroj de du personoj, servmono enkalkulita, sed sen 
matenmanĝo (proks. Fr. 25).
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L A L O U V I E R E  S. ?. R. L. Tel n-roj 223.01 - 225 37
Du esperantaj maricoj:

TABULO,  por lernejtabuloj ; K A T 0 K U L 0 ,  pcr signolvitroj.

T  ia <:~Revuo maijruugiĉ...
Pro diversaj cirkonstancoj, la lasta numero de !a jaro 1960a aperis en la 

monato de februaro de la nuna. Ni tiam tamen esperis regajni iom facile la 
malfruigon.

Oka/.is tiam la Elektadoj cn nia lando. kiuj kaŭzas ĉiain kaj ĉie gravegan, 
esceptan laboron en ĉiuj prescjoj. Kaj kiu flankenmetigis la presadon de nia 
revuo.

Por ke estonte la aperdato denove koincidu kun la efektivaj datoj, ni aperigas 
tiun ĉi numeron kun la meneio de la kvar unuaj monatoj dc la jaro 1961. Sed, 
dank’al interkonsento kun Belga Esperanlo-Instituto, ni, perc de la grupoj, kom- 
pensos la forfalon de preskaŭ unu numero, — (la nuna enhavas 20 paĝojn ansta- 
taŭ 16) —, per disdono de malnovaj, sed ankoraŭ ĉiam intcrcsaj litcraturajoj, 
eldonitaj en antaŭaj jaroj de la Instituto aŭ reprenitaj de ĝi,

Ni esperas ke tiu solvo kontentigos ĉiujn !

LA GRUPA  KRONIKO
Por la dua fojo, ne aperas la Kroniko de la Grupoj. Pro la malfruiĝo cn la 

apero de la lastaj numeroj de nia revuo, multaj interesaj tekstoj amasiĝis, kiuj 
devas nepre aperi.

En la sekvonta numero, ni presigos resuman kronikon kaj invitas la grup- 
sekretariojn ke ili havigu al ni do resumon de sia kroniko pri la lastaj monatoj, 
en telegrafstilo, t.e. mcnciante, sen retorikaj fioroj, Ia ĉefmomentojn el la vivo de 
la grupo.

Tiun resumon ni publikigos kaj intertempe ekestos verŝajne nova aranĝo pri 
publikigo, kun « Flandra Ligo Esperantista», de rcvuo preskaŭ, se ne entute, 
identa ; kio malpliigos la firiancah pe/on de la eklono de la revuo sur la Ligaj 
financoj,

La sckretarioj do senprokraste faru la neceson.

G. FAES
16, Schoenmarkt, 16 
A N T V E R P  E N O

★  Por via MUZIKO
RADIO kaj GRAMOFONO

LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO 

T el.: 15.19 92

Entrepreno de
K O N S T R U A Ĵ O J
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tielQA espeRAiito-instituto

Ĉiuj konas nian bcnan amikon S-ron Georges Van den Bossche, 
kiu de multaj jaroj estras nian kooperan societon por eldono kaj ltbro- 
vendado.

Multaj scias ke. en la lasta tempo. la sanstato de nia amiko ne 
estis vere boria, Kaj multaj ektimis Ja momenton, kiam li eble ne plu 
kapabios daŭrigi la peran laboron.

Tiu momento nun alvenis. S-ro Van den Bossche petis la adminis- 
trantaron de B.E.I. malŝarĝi Iin de lia tasko.

Kaj, en tiu kruca momento por B.E.I., tiu administrantaro havis !a 
ne-esperitan ŝancon trovi iun tuj preta por repreni la laboron. Ni citas 
F-inon Elsa Va.n der Wcken, help-sekretariinon de " La Vcrda Stelo ” 
kaj kiun multaj konas ĉar, dum la Llniversala Kongreso en Bruselo, 
estis ŝi. kiu sidis ĉe la Informtabulo kun la dumil najloj kaj tie respon- 
dis vigle al la miloj da demandoj faritaj de la kongresanoj.

Ŝi ne nur akceptis reprcni la ta.skon, kiun S-ro Van den Bossche 
ne plu povas plenumi, sed ankaŭ lckigi en sian loĝejon la gravan 
ĉiutagan stokon de tiu eldonejo.

Ĉiuj kiuj konas ŝin fidas ke ŝi, post iniciado en la nova tasko. 
iĝos vere konscienca kaj kompetenta helpantino.

Intertempe ni, kun la danko kiun ni al ŝi esprimas, volas diri al 
S-ro Van den Bossche la esceptan dankemon de ĉiuj gvidantoj de la 
Instituto kaj cetere ankaŭ de ĉiuj klientoj, kiuj en la daŭro de unu jaro 
mendas el eksterlando kaj el nia lando. por pluraj dektniloj da frankoj 
da libroj kaj da esperantaĵoj ĉiuspecaj.

Tuj post lia edziĝo S-ro Van den Bossche, kun edzino, akceptis 
estri la magazenon, kiun la Instituto malfermis en la Willemsstrato. 
post la morto de S-ro Fr. Schoofs. en 1934. Kaj, de tiu momento ĝis 
nun, neniam S-ro Georges Van den Bcssche forlasis sian postenon.

Kaj dc la mornento kiam en 1947 la Instituto devis, pro manko de 
monrimedoj, fermi la magazenon en la Lange Leemstrato, S-ro Van 
den Bossche preskaŭ tilte sola daŭrigis la laboron,

La administrantaro decidis konservi al li la honoran titolon dc 
administranto de la Instituto, kiel eta elmontro de simpatio kaj rekono 
por la grnndaj servoj faritaj al Ja movado.

Kaj la subskribinto, konscia pri la malfacilajoj, kiujn renkontos 
certe sur sia vojo la nova direktorino, decidis repreni pli viglan rolon 
en la ĝenerala kaj supera gvidado de nia Koopera Societo, tiel ke ĉiu 
povu havi la certecon ke. >—- en la estonto kiel en la estinto. — ĉio 
glate funkcios.

Estas nun devo de ĉiuj, — en tiu estonto, ankoraŭ pli ol en la 
estinto, — subteni nian eldonejon per multaj mendoj. La Insiituto 
efektive liveras ĉiujn librojn de ĉiuj eldonejoj en la mondo.

La nova adreso de la Instituto estas : 119 Cuylitsstraat, Ant- 
verpeno. Tel. ; (03) 37.52.70.

Maurice Jaumotte. Adm inistranto-Prezidanto.
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U N E S K O - N O V A J O J

UNESKO AKCEPTIS DEK SES NOVAJN MEMBRO-STATOJN

En la ĵusaj monatoj dek ses novaj ŝtatoj, inter ili dck kvin nove sendependaj 
afrikaj landoj, fariĝis mcmbmj de Unesko. lii estas: Ccntra Afrika Rcspubliko, 
Dahomco, Ebura Bordo, Gabono, Kameruno, Kongio (Brazzaville), Kongolando 
(Lcopoldville), Kuvajto, Madagaskaro, Malio, Nigerio, Nigerlando, Scncgalo, St> 
malio. Togolando kaj Supra Voltao.

Post la aniĝo de Cado kaj Cipro la nombro de membro-ŝtatoj dc Uncsko 
estos IU0.

En 1946 reprezentantoj de 45 ŝtatoj ĉeestis la unuan scsion de la Ĝenerala 
Konfcrenco de Unesko. Intcr ili mankis Sovet-Unio, Gcirnanujo kai Italnjo en 
Eŭropo, Filipinoj, Indonczio kaj Japanujo en Azio; kaj ĉiu lando cn tropika 
Afriko krom Liberio.

En 15 jaroj la membraro dc Uncsko duobliĝis, kaj la nombro dc homoj, kiujn 
iu delcgitoj reprezentas, multoblc pligrandiĝis.

(Laŭ Unesco-Featurcs kaj UEA-Informservo)

FLORBEDOJ I>E A.MIKECO

Fruc cn 1960 pluraj homoj el la urbo Saratov en Sovct-Unio vizitis la urbon 
Bristol cn Anglujo kaj intcrŝanĝis florsemojn kun siaj invitintoj.

Rezulte, sur la bordoj de la Volgo en Saratov floris bclcga bedo, cn kiu 
180.0tX> floroj formis la vortojn « Paco kaj amikcco». Troviĝas en Bristol simila 
florbcdo krcskinta el la semoj donacitaj de la Rusaj vi/.itantoj.

(Laŭ Unesco-Features kaj UEA-Informservo)

MAPARO DE LA KASITA DUONO DE LA LUNO ELDONITA EN MOSKVO

La Akademio de Sciencoj de Sovct-Unio lastatempe eldonis maparon de la 
kaŝita duono de la luno, kiu enhavas 30 antaŭe ne publikigitajn fotografaĵojn el 
« Lunik IV ». Per tiuj fotoj oni povis konstati 500 detalojn de la rclicfo sur la 
luna surfaco, kiuj estas priskribitaj en katalogo cn la majaro. La kaŝita flanko 
de la luno ne montras ion similan al la grandaj mallumaj kavoj nomitaj «niaroj», 
kiuj kovras grandan areon de la videbla surfaco. Tamcn, kaj la kaŝita kaj la 
vidcbla llankoj dc la luno montras kraterojn kaj montojn.

(Laŭ Unesco-Features kaj l EA-Informseno)

46a Universala Kongresso de Esperanto
H A R R O G A TE - Britujo

La unua arta  festivalo atendas v in !
Enskribo kaj pago a! S-ino J. Plgson, 1S5 Jourdanstra- 
to, Bruselo.

...kaj ciampri...

La Moraleco en la laborejoj.

Dum antaŭ nelonge farita enke- 
to far de granda firmo, inter 2.500 
junaj gelaborantoj. estis atestata 
de multaj junuloj ke la komuna 
lingvaĵo en la leborejo estas tri- 
viala kaj vulgara. Estas ĝenerale 
la mense iom malprogresintaj 
plenkreskuloj kiuj tiurilate estas 
plej malagrablaj. Ĉar ili ne trovas 
aŭdon ĉe samaĝuloj. ili ĝuas kaj 
trovas kompenson en la rakontado 
de siaj aventuroj al la lernantoj 
kaj tion ili faras plej krude. Mul- 
taj pli maljunaj personoj fervoras 
paroli al la lernantknaboj pri pro- 
blemoj kiuj preteriras la plej ele- 
mentan dececon. En multaj firmoj 
la plenkreskuloj donas al la junaj 
personoj librojn kaj broŝurojn kiuj 
absolute ne taŭgas por ili.

( Laxem btirger W ort.
Luxem burg, 12 marto 1960)

(Tio firmigas la tezon de per- 
sono kiu havas multajn rilatojn 
kun gejunuloj. kaj kiu diris al mi 
ke ne la hodiaŭa junularo estas 
mal bona, sed jes la hodiaŭa plen- 
kreskularo. Rim . de la R ed .)

La Germana junlaro ne plu elek- 
tas la ordinarajn mctiojn.

Laŭ la rezultatoj de testoj ĉe 
gelernantoj, tre malmultaj inter ili 
ankoraŭ volas fari kutimajn me- 
tiojn. En unu tre grava inalalta 
lernejo, ne unu knabo de Ia tri las- 
taj studojaroj volas ankoraŭ esti 
bakisto. harfrizisto, tajloro aŭ 
ŝuisto. Tiurilate la situacio pligra- 
viĝas. Kvankam 80 % dc la kna-

ta junularo

boj kaj 50 °/o de la knabinoj deci- 
dis lerni metion. illi tamen elektis 
nur 14 el la 130 rekonitaj metioj. 
La knaboj plejparte elektas fakon 
rilatantan kun metalprilaborado : 
maŝinkonstruado, aŭtoindustrio. 
radioelektrikistoj. La intereso pri 
la detalkomerco plimalgrandiĝas : 
inter 20 nur unu elektas tion. Kon- 
traŭe estas la knabinoj kiuj sentas 
emon al tiu branĉo ; sed, strange, 
estas precipe al viraj okupoj ke 
iras ilia intereso ; ekzemple ili de- 
ziras servi ĉe benzinpumpilo. Ta- 
men du trionoj restas fidelaj al 
skribejoj kaj lcrnas por tajpistino. 
La plej ambiciaj sekvas dekomence 
kurson de komerco por iĝi libro- 
tenistino. Ŝajnas ankaŭ ke la ho- 
diaŭa junularo komprenis la gra- 
vecon de perfekta profesieduko. 
Malpliiĝas multe la nombro de ge- 
junuloj kiuj komencas profesion 
sen antaŭa taŭga preparado.

( Journal de Geneve.
17 aprilo 1960)

La malsano de nia junularo.

Dr. Gilbert Robin. specialisto 
pri mcnsomalsanoj, diras : “ ...laŭ 
mia opinio, la junularo suferas je 
duobla malsano. Depost jaroj la 
jnunlaro estas glorigata kaj tro- 
laŭdata, ofte supermezure. La sek- 
voj de tio estas por kelkaj bonegaj 
scd por aliaj malbonegaj. Junularo 
kutimas tro rapide kredi kaj fidi 
sin mem. Gi estas la penodo de la 
malgrandaj dioj. Vi povas kredi 
min : en ĉio tio mankas la ĝusta 
grado. Mi vidas ĝiajn sekvojn ĉiu- 
tage ĉe miaj junaj pacientoj. Alia



aspekto de tiu malsano estas la 
misuzo de popularigita, elementa 
psikiatrio, por kiu nenio estas 
sankta kaj kiu publikigas senhonte 
erarojn, kulpojn, nenorntalajojn de 
Ja plcnkreskuloj, antaŭ infanoj. 
Tio helpas la falon de la aŭtori- 
tato, tiel ke la junularo estas lasita 
al si mem. La plej rokfirmaj prin- 
cipoj estas nuntempe ŝanceligataj. 
La antaŭa societo prezentis a! ni. 
malgraŭ multaj mankoj kaj men- 
sogoj, almenaŭ kadron, ostaron je 
kiu ĝi apogis kaj kiu donis al ĝi 
ŝajne indan kaj noblan aspekton. 
Ĝia sinteno elvokis admiron. Nun 
la psika vivo cstas cn alia situacio: 
precipe junaj spiritoj ŝanceliĝas 
kaj palpas en mallumo. La infanoj 
aŭ junuloj ne estas malsanaj sed 
la tempo en kiu ili vivas estas mal- 
sana.

“ Ligucur ”  Brusclo,
26 apriio 1960

La “ Halbstarken ” : ne plu pro- 
plemo ?

En Anglujo ili estas la “ Ted- 
dv-Boys ', en Francujo la ' Blou- 
sons Noirs ” , en Okcident-Ger- 
manujo la Halbstarken ” , en Ita- 
lujo la Vitelloni ” , en Aŭstralio 
kaj Nov-Zelando la Bodgies ” 
kaj ‘ VVidgies ”, en la Sovjet- 
Unio cstas la Stiljakis ", en Ne- 
derlaudo la ' Norcms ", cn Sud- 
Amcriko la “ Tsotsis ” kaj en Ja- 
panujo la “ Mambo-Boys ”.

La junaj vizitantoj dc tiuj spc- 
cialaj ejoj nur malofte- trinkas al- 
koholon. Sed ĉiuj posedas diskojn 
kaj ŝategas danci. Ili organizas se- 
majnfinrenkontojn kiuj komenci- 
ĝas je vcndredo kaj finiĝas je lun- 
do matene. 20 ĝis 30 paroj kunve- 
nas, ne nur por danci sed ankaŭ 
por trinki. Neniu plenkrcskido 
kontrolas. tamen la orgioj estas tre

maloftaj. La registaro deziras hel- 
pi ka] organizas junularklubojn. 
Sed tiuj junuloj ue rras tien ! Ili 
daŭrigas viziri siajn specialajn 
ejojn. ili plu iras nekombitaj en Ja 
stratoj kaj al tiuj semajnfinren- 
kontoj, Ui daŭrigos sian " malmo- 
ralan ” vivon. . . . ĝis ih atingas la 
aĝon de 25 jaroj . . . kaj geedzi- 
ĝas ! Tiam subite Ilj perdas ĉiun 
kontakton kun sia antaŭa vivma- 
niero kaj samtempe ĉiun kompre- 
non pri ’ jazz ” . . .  kaj pri la juna 
generacio !

“ D ic N cue Z c it  ”  K lagenfurt.
19 junio 1960

Junularkriminaleeo kaj necerteco 
en familirilatoj.

Ĉio indikas ke la kaŭzoj de mal- 
bona socia adaptiĝo devas esti ser- 
ĉataj en la situacio de la familio de 
tiuj junuloj. Sekve la sola celtrafa 
metodo konsistas en la forigo de 
ĉiuj elementoj kiuj estigas ne-se- 
kurajn kaj malartrkajn sentojn en 
tiuj familirondoj. La familioj kiuj 
minacas la infanojn per forigo de 
i!i, kic aukaŭ Ia patrino minacas 
foriri, kie la infano ne havas sen- 
ton de sekureco. tiaj familioj pro- 
duktas knminulojn.

Ni nun komprenas ke la infano 
havas esencan bezonon esti certa 
pri la daŭra pluekzistado de la fa- 
milio : kaj tiel ĝi iĝas ebla eĉ por 
ne-fakuloj savi kelkajn infanojn se 
ili ricevas helpon de la gepatroj 
kaj se ili havas multe da liona volo 
kaj tempo kaj pacienco.

Dcvas ankaŭ kunhelpi sociaj 
asistantoj (kun plentaga okupo) : 
kaj ĉiu duagrada lernejo, kune 
kun la ĉirkaŭaj unuagradaj lerne- 
loj devus disponi pri socia asis- 
tant (in)o.

Tim es EclucationaL ” 
London 13 majo 1960
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Junularkriminaleco pliiĝas en mul- 
taj landoj.

En raporto kiun faris Okcidcnt- 
Gcrmana juĝisto laŭ ordono de
U.N., ni legas ke 47 % de la plej 
gravaj krimoj estas farataj de ju- 
naj personoj (en Usono). Ili fors 
mas reciproke kontraŭ batalanta-jn 
grupojn, ŝtelas aŭtojn. drinkas al- 
koholon, sekse malbonkondutas, 
dctruas kaj agas kontraŭ trafik — 
kaj aliaj reguloj. La sama en mul- 
taj aliaj landoj. La raporto nomas 
la kaŭzojn : dezirego al matcriaj 
poscdoj. disiĝo de familia vivo, de- 
truiĝo de gepatra aŭtoritato, kaj 
ankaŭ ne esto de iu “ afero ” , 
“ celo ” al kiu la junularo povas 
dediĉi sian entuziasmon kaj sian 
denaskan atakemon ; kaj ankaŭ la 
tiel nomata progresema edukado.

“ H ct Parool ” Amsterdam
19 tnajo 1960

Instruantoj ne havas sufiĉc da 
kontakto kun la junularo.

En Aveyron, al 800 knabinoj 
kaj 1.000 knaboj inter 14 kaj 21 
jaroj. dc la tria klaso ĝis la unua 
filozofio, oni faris nombron da de- 
mandoj.

La junuloj staras antaŭ diversaj 
malfacilaĵoj : orientiĝo de sia vivo; 
elekto de profesio ; kompreno de 
studobjektoj. Ĉu ili mem povas 
venki tiujn malfacilaĵojn aŭ ĉu di 
alparolas plenkreskulojn por tio ? 
AJ tio la lernantoj respondas ke ili 
en mezuro de 75 °/o sciigas siajn 
lernejo malfacilaĵojn al la ge- 
patroj. Sama poceirto de lernantoj 
kiuj reciproke sciigas siajn malfa- 
Ĉilaĵojn. Ke junaj personoj espri- 
mas tiamaniere kaj kune priparo- 
las sian vivon, ĉu tio ne estas va- 
loro kiu devus esti evoluigata de 
la instruo-organizo ? Kontraŭe,

nur triono de la knabinoj kaj nur 
duono de la knaboj alparolas pri 
tio siajn profesorojn. Ĉu ne estus 
bone por ambaŭ se ekstcr la le- 
cionoj ekestus regulaj kontaktoj 
inter instruistaro kaj lernantaro ? 
La problemoj ja interesas kaj gc- 
patrojn kaj instruistojft. Ni kon- 
rtaias nun ke sur tcreno de kun- 
laboro nur 60 % de la gepatroj 
estas membroj de iu tia unuiĝo 
kaj ke nur 40 % de ili parolas kun 
siaj infanoj pri tio. La sekvanta po- 
vas ŝajni nenormala : junaj lernan- 
toj parolas pri siaj lernejaj aferoj 
prefere kun la gepatroj, sed pri 
aliaj aferoj prefere kun siaj in- 
struistoj ! Ĉu ili turnas sin al la 
plej kompetentaj personoj por sol- 
vi la problemojn ?

“ Depĉche du M id i ”
Toulouse 12 april 1960

Rim . dc la red. : Ni akcentu 
ankaŭ tion ĉi ke regula kontakto 
inter junulinoj de 13 - 18 jaroj kaj 
(junaj aŭ reiative junaj) profeso- 
roj entenas ankaŭ danĝerojn ! La 
junulino venis cn la stadio cn kiu 
ŝi bezonas apogon, en kiu ŝi emas 
al revado kaj admirado, en kiu ŝi 
facile enamiĝas.

Situacio de la instruado en tro- 
pilca Afriko.

Se oni taksas je 25 miljonoj la 
nombron de infanoj kiuj povus ri- 
cevi instruadon, estas aliflanke an- 
kaŭ vere ke por 1 7 miljonoj la vi- 
zitado de lernejo estas absolute ne 
ebla. Nur malplimulto de 8 miijo- 
noj da privilegiitoj faras komple 
tajn malaltajn studojn. La mezgra- 
da instruadfo havas 260.000 junu- 
lojn. Nenie la nombro dc knabinoj 
atingas 30 %. Tainen. ankaŭ tie ni 
konstatas rimarkindajn progie- 
sojn. Inter 1946 kaj 1956 estis
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kresko de 20 °/o. 100 % en la plej 
raultaj regionoj kaj en kelkaj eĉ 
215 ĝis 314 %.

Sed restas ankaŭ la fakto ke oni 
devas dungi alraenaŭ 365.000 in- 
struantojn knj konstriu saman 
nombron da klasoj se ni kalkulas 
1 klason po 1 instruanto kaj po 
50 lernantoj.

( l ln c s c o  ” ,

La Servo por la junularo en Finn- 
lando: 1 respondeca funkciulo por 
ĉiu komunumo.

En 1944 oni starigis en ftii lando 
!a Regnokomisionon por la junu- 
laro dependantan de la ministerio 
de edukado. Laŭ la leĝo tiu komi- 
siono devas esti konsultata por 
ĉiuj aferoj rilatc la junularon. Plie 
-— rimarkinde ! — la subteno kiun 
lernejo kaj instruantaro devas do- 
ni al la junularorganizo estas de la 
leĝo notita. Registaro kaj parlu 
mento en Finnlando dedieas multe 
alla junularo. La junularorganizoj 
havas I miljonon da membroj in- 
ter 7 kaj 20 jaroj ; kelkaj atingas 
la 30 j. aĝon. Kkzistas ĉirkaŭ 50 
organizoj : tiuj de la politikaj par- 
tioj. de la eklezioj. de abstinencu- 
loj. kaj profesiaj kluboj ekz. de 
terlaboristoj. La interkunlaborado 
estas kontentiga fmalgraŭ konflik- 
toj de partioj !) Preskaŭ ĉiuj aliĝis 
al la Centra Konsultantaro por la 
Junularo, kiu i.a. decidas pri ŝtataj 
subvencioj. Unu de la enspeziloj 
estas irapostoparto de la alkohold. 
Ti.u imposto estas ja tre alta en 
Finnlando kaj parto de ĝi iras al 
la junularorganizoj. Por formi la 
kadrojn. ekzistas en Helsinki vSu- 
pera Lerncjo por vSociaj Scienco) 
kiu en dujara kurso edukas moni- 
torojn. Por fari tiun studon oni 
devas esti inter 19 kaj 30 jara, 
esti farinta “ humaniora ’ studojn

kaj esti servinta dum unu jaro en 
i u  junuJarmovado. La diplomitoj 
estas poste akceptataj de la komu- 
numoj kiel respondeca reprezen- 
tanto de la junularo. La problemo 
de la nozem ” junularo preskaŭ 
ne ekzistas en tiu lando. Por an- 
taŭi tiun problemon la registaro 
mem malfermis tri kafejojn en 
Helsinki, ekipitajn de T.V. mu- 
zikskatolof!). ilustritaj jurnaloj, 
biblioteko kaj laborejo, Kn tiuj ka- 
fejoi la junulargvidantoj klopodas 
havi kontakton kunla ju-nuloj.

“ Arbeiter Zcitunci ”
V icno 18 marto 1960

kaj fine ankaŭ foje . . pri LA 
PROFESORARO ( !)

En decembro 1947 la Hindia 
ministerio por edukado starigis la 

Centra Instituto por Edukado 
kiel centron por pedagogia priser- 
ĉado kaj kiel progreseman lerne- 
jon por profesoroj. Tiu institŭto 
ellaboris planon por eduki profe- 
sorojnf!). Gi opmias ke nur tiuj 
kandidatoj povas esti allasataj 
kiuj promesas iĝi bonaj profesoroj. 
(En la nuna-j cirkonstancoj en kiuj 
oni elektas tiun profesion post 
kiain oni malsukcesis en alia(!), 
tio estas grava. Ĉar estas kutime 
sep aŭ okoble tiom da kandidatoj 
kiom da liberaj lokoj, oni unue 
elektas laŭ bazo de akademia for- 
miteco, Tiuj kiuj plenumis la kon- 
diĉojn fiksitajn de allasa komitato, 
devas pasi serion de provoj kiuj 
kune daŭras pli ol du horojn. Jen 
sekvas kelkaj : inteligentecprovo 
(parole kaj en grupo), kapablec- 
provo, provo pri ĝenerala kono. 
unu pri kono de la Angla lingvo 
kaj unu pri sentemo. Tiu lasta es- 
tas por konstati ĉu la kandidato 
kapablas intuicie senti la spiritajn 
bezonojn de la infano. kio cstas 
tre grava. La instituto kredas ke

*
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bor.a profesoro estas tiu kiu kun 
koro kaj spirito dediĉas sin al la 
estetika tasko, kiu unuigas inte- 
lektan-analizan kapablecon kun 
samc grava emccia. sinteza kapa- 
blecc. La kandidatoj ricevas unue 
du mallongajn poemojn kaj ili de- 
vas trovi ĝustan titolon kaj ankaŭ 
ili devas skribi sian juĝon pri la 
poeino. Poste ili devas rigardi al 
du pentra^oj kaj denove doni taŭ- 
gan titolon kaj skribi sian opinion. 
La kandidatoj kiuj montras pli 
sintezan kaj emocian kapablecojn 
estas pli valortaksataj ol tiuj kiuj 
kiuj montras nur analizan emon 
kaj racian rimarkigon pri detaloj. 
Sur bazo de la skribitaj provoj, la 
kandidatoj pasas nun serion da 
interparoladoj laŭ iliaj interesob- 
jektoj kiujn antaŭe ili povis komu- 
niki. Tio por evidentigi sekvantajn 
kvalitojn : voĉo, apero. vivanteco, 
vortoriĉeco, sincereco, trafcco, 
ĝentileco, memcerteco, kaj matu- 
reco. Poste okazas diskuto en gru- 
po kiu daŭras proksimume 40 mi- 
nutojn pri fragmento el pedagogia 
revuo kiun antaŭe la kandidato 
povis enrigardi. Je tiu provo oni 
atcntas pri llia iniciato, adaptiĝ- 
po\o, logika rilatigo, partopreno 
en kaj instigo al la ipterparolado. 
Poste venas ankoraŭ mallonga in- 
lerparolado por ckscii ilian fizikan 
taŭgecon, iLian intereson pri kaj 
partonrenon en la ludoj. Poste an- 
koraŭ la cstro de la instituto pa- 
rolas kun ĉiu aparte por esti infor- 
mita pri ilia deveno, interesobjekto 
kaj specialaj kapablecoj kaj ankaŭ 
ĝenerala kapableco por la kurso. 
Estas anfaŭvidita unu tago en kiu 
la kandidato povas montri siajn 
knpablecojn en ludo. danco, atle- 
lismo, komedio, parolado kaj mu- 
ziko. La fina partoprenpermeso al 
la ktirso estas donata sur bazo de 
la ĝenerala impreso kiun la kandi-

dato faras, Ĉio tio okazas ĉirkaŭ 
tri monatojn antaŭ la kurso tiel ke 
la kandidato povas prepari sin per 
legado.

Nun, rilate al la lernejo. Neniu 
povas nei ke la bona instruanto 
devas koni tiel bone la lernanton 
k el la instruobjekton. En la insti- 
tiiio oni konstatis ke por la for- 
mado de la personeco estis tre uti- 
la la ĉiumatena kunveno. La pro- 
gramo de ĝi konsistas el kanto de 
la nacia himno, la diro de preĝo. 
du minutoj de silenta meditado, 
kaj mallonga alparolado. Ĉiu stu- 
dento havas ankaŭ konsilanton 
por lernejaj kaj personaj proble- 
moj. La disvolviĝo de liberaj kaj 
koraj rilatoj estas antaŭenpuŝata 
per la laborado de nombro da 
amatoraj kluboj, ekskursoj, amuz- 
kunvenoj kie kunvenas studentoj 
kaj instruantoj.

Ritn. de la Red . : Estas certe tre 
bonaj ideoj en la supra skizo ! Oni 
rimarkas ke la instituto celas 
unualoke ekkoni la personon de 
la instruonto kaj lian saĝecon ; nur 
poste lian scion. Tute prave. Ni. 
kiuj dcpost jaroj staras en la in- 
struado, scias el sperto kiel mal- 
bonege la instruanto konas siajn 
lernantojn kaj kiom multege da 
fojoj li miskomprcnas ilin. E1 tio 
venas konfliktoj, ne plu bona nek 
fervora studado dc iu fako. ktp.

Ĉu nccesas diri ke en nia laildo 
ekzistas ankoraŭ nenio en tiu 
senco ?! Ni memoru ĉiam ke la 
instruanto antaŭ ĉio devas esti 
edukanto kaj ne specialisto kiu 
forraas junajn cerbojn al iu spe- 
ciala branĉo. Ni tamcn notu ankaŭ 
kc eĉ la plej kapablaj kaj bonvolaj 
kaj saĝaj instruantoj povas esti 
nur helpantoj. Super ĉio gravas 
la forta kaj volanta karaktero de 
la juna personeco.

9



PAC-MISiO de Anthonif Brooke
lasta rajao de Scravako (nord-okcidenta parto de la insulo Borneo)

En la raporto pri intervjuo, kiun aranĝis granda haga ĵurnaJo, ni 
povis legi :

“ S-ro Anthonij Brooke■ estas rim arkinJa hom o ; rimarkinda pro 
sia pasinteco kaj ankaŭ pro la tasko, kiun li donis al si mcm. S-ro Broo- 
ke estas ja rekta posteulo de Jarnes Brooke. kiu en 18-11 fariĝ is rajao 
de Seravako. T r i sinsekvaj genetacioj de lia farnilio regis sttper la 
sendependa kaj suverena ŝtato de Scravako. rekonita kiel tia de Usono 
en la jaro 1 851 , de Britu jo  en 1863. Poste Seravako fariĝis hrita kron- 
kolonio en 19-16.

Dum pli ol cento da jaroj Jarnes Brooke kaj la sekvintaj rajaoj al 
la familio Brooke regis Seravakon kiel suverenaj ŝtatestroj. Ilia firma. 
sed justa kaj huinana reĝimo mildigis la morojn de la primitivaj indi- 
ĝenoj. ĉesigis !a kuti mon de ' kapĉasado ” , kondukis la popolon sur 
la vojon de la civilizacio kaj fariĝis ĉiurilate benoplena por la tuta lan- 
do. Kiam Anthonv Brooke ne plu havis taskon en Seravako, li reiris en 
Britujon.

l iam !i decidis dediĉi sian vivon al la interpacigo de la popoloj de 
Ja tuta mondo. Li komencis fari mondvojaĝon l<aj vizitis ne nur la okci- 
dent-eŭropajn landojn. sed ankaŭ la Mez-Orienton. Hindujon kaj Ĉi- 
nu;on. En Hindujo li akompan-is dum tuta semajno la plej gravan dis- 
ĉiplon de Gandhi. Ja popolgvidanton Vinoha Bhave, kiu picde iras de 
vilaĝo al vilaĝo por akiri senpage terpecojn por la popolo. Li parolis 
ankaŭ kun Javaharlal N ehru. ĉefministro de Hindujo. kun U  N u. ĉef- 
ministro de Birmo. kaj kun ĉn En la j. ĉefministro de Ĉinujo.

En majo 1960 s-ro Brooke kunvokis konferencon en Ĝenevo (Svis- 
lando) por aŭdi la opiniojn de diverslandaj kaj diversreligiaj homoj. 
laborantaj por la paco. Duin tiu konferenco. en kiu partoprenis ankaŭ 
Prof. Edm ond Privat, li konvinkiĝis pri la granda utileco de Espcranto. 
kaj poste li partoprenis en la seminario de Andreo Cseh  en Bruselo.

Post Bruselo li vojaĝadis al Danujo. Svedujo. Finnlando. Rusujo. 
Polujo, Ĉehoslovakio, Hungarujo kaj Orient- kaj Okcident-Germanujo. 
Lia ĉefa celo estas fan paroladojn por gejunuloj de ĉiuj landoj kaj 
konvinki ilin pri la neceseco de interpaciĝo kaj komuna laboro por paca 
mondo. Krom tio li vizitadas la ŝtatestrojn kaj donas intervjuojn al la 
gazetaro. Oni tre bone akceptis lin en la popoldemokratiaj landoj. Li 
donis kristan-pacifistan mesaĝon en kvar preĝejoj, du en Polujo kaj 
du en Ĝeĥoslovakio. En Budapeŝto li faris radio-paroladon.

Ĉar certe multaj esperantistoj interesiĝas pri tiu paclaboro, ni in- 
vitis s-ron Anthonv Brooke por paroli pri ĝi en la kunveno de Univer- 
sala Ligo en Harrogate. Li faris la sekvantan deklaron :

“ M i spertis, ke mi ne povos sukcese daŭrigi la plcnurnadon de mia 
elektita tasko. se tni ne regos perfekte ta lingvon Esperahto. E n  rnondo, 
kies popoloj estas tiel d ividita j de la registaroj. estas urĝc necese. kc 
la popoloj mem unuiĝu kaj kunc agu ; unu el la p le j efikaj timedoj por 
unuigi ĉiujn popolojn de la mondo estas komttna lingvo. T io  cstas la 
unua postulo kaj tial mi decidis funde ellerni Esperanton antaŭ ol mi 
daŭrigos tniajn vojaĝojn. ”
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La Suda Stelo

En antaŭaj kronikoj ni havis la okazon konatigi kaj laŭdegi — 
tute meritite — la revuojn ' Norda Prismo ” , ' La Nica Literatura 
Revuo ” kaj " La Praktiko ". Hodiaŭ ni volas atentigi pri la ekzisto de 
kvara, ne malpli valora " socia-literatura-kultura-arta " revuo el Jugo- 
Slavujo: La Suda Stelo. Dum ke Norda Prismo konatigas ĉefe la Nord- 
kaj Nord-okcident eŭropan kulturon, L.S.S. informas nin pri tiu de 
Meza-. Orienta- kaj Sud-Orienta Eŭropo. Ĝi faras tion en ampleksaj, 
grandformataj kajeroj kun multe da ilustrajoj : tiel ke ĝi estas vera pli- 
riĉigo de nia literaturo kaj de la klero de tiuj kiuj legas ĝin. Eoje ĝi 
eldonas iun specialan numeron. Same kiel, ekzeinple. La Nica Litera- 
tura R. eldonis Grekan (majo-junio 1957) kaj Rusan (sept. okt. 1957) 
numerojn. tiel numero 4 de 1958 estis " Estona kaj Llsona Numero ". 
Estas evidente ke tie ni ekkonas figurojn, precipe el Estonujo. kiujn 
alie ni neniam havus la okazon ekkoni : poetoj. dramverkistoj, pensu- 
loj. A1 tiu numerc kontribuis niulte W. Auld (kiu konatigis tie Ezra 
Pound) kaj Hilda Dresen. Ĉiufoje aperas intervjuo kun iu fama espe- 
rantisto. Ĉiufoje tio estas okazo por pli funde kaj pli intime ekkoni ilin. 
Mi citas hazarde : Ferenc Szilagvi (Nr. 4, 1958) ; ĵiri Korinek (5-6, 
1959) ; la antaŭ ne longe mortinta romanverkisto Stellan Engholm 
(1. 1958) ; Imre Baranvai (4. 1959) ; G. Waringhien (3, 1959) ; J. Re- 
gulo Perez (1. 1959) ; Clelio Conterno Guglielminetti kaj Marjorie 
Boulton. Depost 1960 La Suda Stelo kunfandiĝis kun la Japana kul- 
tura revuo " Prometeo ", kio praktike signifas ke tiu lasta ne plu ek- 
zistas. Bedaŭrinde ; ĉar la Japanoj certe kapablus montri kulturajn riĉe- 
gaĵojn al ni. Depost 1960 ankaŭ La Suda Stelo publikigas inventarion 
de plej legirdaj artikoloj kiuj aperis cn la Esperanto-gazetaro sur tcre- 
noj de arto, eduko. turismo, geografio, lingvo, muziko, naturscienco, 
religio, movado, politiko, reeenzoj ktp. La recenzoj pri diversaj verkoj, 
kiuj aperas en L.S.S.. devas esti vicigataj inter la plej fundaj. Se mi 
nun devus citi interesaĵojn mi estus en granda embaraso. En ĉiu numero 
mi trovis legindaĵojn, en plej varia mikso. irante eĉ ĝis centra Azio. 
La ilustraĵoj ĉiufoje montras belajn ĉu antikvajn ĉu modernajn kon- 
struaĵojn, bildojn, pentrajojn. En 4 - 1959 publikigis ekz. Ludmila 
Jevsejeva belan poemon memore al N. Karzens kiu simnortigis. Sed 
jen, citante tion, mi maljustas je aliaj kiujn mi ne citas. Malgraŭ tio 
mi volas ankoraŭ citi ' Kultura Signifo dc E- movado ” dc Zivan 
Milisavac, en 3-1959. ]es. kara leganto. tute fremda al vi. ĉu ne, tiu 
Milisavac ? Sed same estas dekoj kaj dekoj da meritplenaj kaj tre ka- 
pablaj gesamideanoj en tiu admirinda Jugo-Slavujo. Lernu ilin koni per
L.S.S. ! Pcr 5,6-1959 mi citas de Peter Zlatnar “ La ideoj de Zamen- 
hof tra prismo de la hodiaŭo ” ; de Janec Stanovnic ‘ Ekonomio de la 
mondo en pasinta kaj en estonta jarcentoj " (tradukita de iu Kd?!),
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kolcktivan rcspondon de Sovjet Rusa ĵurnalisto Ilja Ehrenburg al aro 
de siaj legantoj ; prezenton de plej novaj Jugoslaviaj filmoj kaj doku- 
mentan artikolon pri naciaj minoritatoj en jugo-SIavujo {bedciŭrinde 
sen mencio de fonto nek de aŭtoro ! Kial ?!) (Tie-ĉi la Nederlandlmg- 
vanoj povas kompari kun Dr. G. Schamelhout : “ Dc '''/olkeren van 
Europa en de Strijd der Nationaliteiten ” deel III ; Wereldbibliotheek 
Amsterdam 1930.) En 1-3 1960 (tri numeroj en unu ; sed tre am- 
pleksa) aperis fragmento cl la Dia Komedio ’ de Dante laŭ traduko 
de Italo Johano Peterlongo, konata Dante-isto. Estas anoncita tie, por 
tre baldaŭ, la apero de la kompleta traduko, flanke de Ia Itala teksto, 
kaj kun ne malpli ol 6d desgnajoj de Sandro Botticelli. Evidente ke 
kun ega malpacienco ni atendas tiun libron ! Same estas tie anoncita la 
preparo de ampleksa Jugoslavia antologio. Intertempe aperis 4-6, 1960 
kun la tre interesa interparolado kun T . Sekelj ; kaj kun intervjuo kun 
Marjorie Boulton ; kaj kun artikoloj . . .  pri Zagreba teatro (Emilja 
apenna), malnova kaj nova teatroj en Tokio kaj . . . tro por citi !

* * *

La Suda Stelo vivu longe longe, kaj akiru tre multajn abonantojn. 
Fine, mi volas ankoraŭfoje esti praktika kaj atentigi pri la propaganda 
valoro. A1 viaj konatuloj kiuj havas ĉe si iun nacilingvan kulturan 
revuon \'i povos kun fiero mcntri “ La Suda Stelo ” . F. Roose.
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Petar GIUNI9: « Sekretoj de la Marestaĵoj ». Reverkita kaj cl la Kroala lingvo 
tradukita de Lic. Marinko Givojc. Eldonis la Kroatia Espcranto — Scrvo el 
Zagreb en l%0. 144 paĝoj. Prezo 5 Ned.Gul. aŭ 20 stcloj.
Mi finis la Jegadon de tre interesa. atenton kaptanta lihro. Laŭ mia scio ĝi 

estas la unua en nia lingvo pri fiŝoj. Mi konsentas ke lakuloj kaj amatoroj kiui 
iom pii funde studis ihtiologion, ne plu multe lernos en tiu-ĉi libro. Mi konsentas 
ankaŭ ke la cldono povis esti pli bona kaj pli bela. La libro ne estas ornamaĵo 
por la bibliotcko. Kvankam 144paĝa, ĝi havas aspekton broŝuran. Paperkvalito 
cstas mcza. Inter Ja trc multaj ilustraĵoj estas nc eĉ unu foto. Tamen mi fortc 
rekomondas ĝin kaj la 3 mil ekzempieroj prcskaŭ ccrtc trovos iom rapidan for- 
v endon. Ja. oni legas ĝin preskaŭ kiel romanon. La stilo cstas flua, sed iom mono- 
tona lamen. Tre rnalmultaj preseraroj; kiel ekz, palperbruma anstataŭ palpc- 
bruma, sur p. 5. Mi ne volas doni detalojn nek ekzetnplojn. ĉiu ja  scias tion kc 
la mara vivo estas interesega, kaj ne multe konita. Do, kial ni ne foje iom lernu 
pri tio, precipe se tio povas okazi en ticl plczuriga maniero ? La libro estas verkita 
de Jugo-Slavo; kaj cstas do naturc ke cstas precipc la fiŝoj el la Adriatika maro 
kiuj estas pritraktitaj; iliaj armiloj, ilia batalo por ŝirmi sin, por akapari necesan 
nutraĵon kaj iliajn multajn, cksterordinarajn. ne-imageblajn artifikojn por atingi 
tiun riaturlcĝan cdon, La verkisto iĝis esperantisto en maljuna aĝo (tial la verko 
estas tradukaĵo) kaj estas nun tre aktiva en sia lando. La libron finas kelkaj 
paĝoj da neologismoj kaj fakterminoj, kaj noto pri aŭtoro.

F. E.
Albcrto del FANTE « De la dubo al la Kredo » tradukita de Frato Arni De Cortc 

kaj Frato Lcotadio De Ruvver. Broŝuro de 32 paĝoj.
Frato Arni DE CORTE « La Patro de la Lepruloj ». Broŝuro de 46 paĝoj. Ambaŭ 

eldonilaj de la Fratoj de 1’Karitato. Instituto Sta. Katnilo Bierbeek; Belgujo. 
Prezo: 10 belg.fr. aŭ du respondkuponoj.
Nia bona samidcaao Ftaio Arni De Corte senlace propagandas por Esperanto; 

kaj per la internacia lingvo por sia idealo de Kris'.::nismo, Li faras tion tiel taŭgc, 
tiel celtrafe kc li konvinkis plene siajn samordenanojn kaj kuntrenis jam kclkajn 
en sia laboro. Ankaŭ li jam atingis vastan internacian rondon; io kio trafi.-. liajn 
superulojn. En tiu-ĉi mondo, Kiu vcncradas Fr. Sagan, Brigitte Bardot kaj aliajn 
egoistojn, personojn kiitj serĉas nur sin mero, H volas konatigi kelkajn « aliajn 
tipojn », jicrsonojn kiuj serĉis la proksimulon. kiuj klopodis re-liĉigi aliajn, kaj 
nur cn tio trovi proprajn fcliĉon kaj vivocelon. La unua rczulto cstas tiuj du 
plaĉaj malmultekostaj broŝuroj kun multaj ilustraĵoj. Ni precipc ĝojas ĉar aperis 
nun en nia lingvo verketo pri homo kiu plej meritas tion, vcra heroo, kiu picj 
honorigas la Flandran popolon: Jozefo De Vcustcr, Patro Damiano cl Tremelo. 
Tiuj cl niaj legantoj, kiuj per Esperanto volas ankaŭ disvastigi Flandrajn kul-
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luron, pcrsonojn, literaturon ktp. havas moralan devon aĉeti tiun-ĉi hroSuron kaj 
sendi al ekstcrlandaj samideanoj, en la okazoj en kiuj ili kelkfoje sendas ion. La 
eksterlandaj amikoj ĝojos ricevi tion; papcro cstas bela, iitertipo klara; stiio flua. 
L a  aŭtoro, daŭrigu sui tiu vojo. Se ni povas doni konsilon: ke ]i pripensu bone 
cn 'a elekto de liaj sanktuloj, kiuj estas tiuj kiuj frapas la atenton de la moder- 
naj homoj, kaj kiuj cstas en ili Ja agoj kaj karaktcrtrajtoj kiuj havas ankoraŭ 
sigriifon por la modcrnaj homoj, mi volas pcr tio diri: cn la lumo de la hodiaŭaj 
vivcirkonstancoj kaj supcrrcgantaj spiritoriuoj. B, K.

SOFOKLES « iteĝo Edipo » kaj « Antigona ». EI la Greka lingvo tradukis Douglas 
B. Grcgor. Eldonis en nornbro dc mil ekzempleroj: Stafclo; cn la « Bcllitcra- 
lura Scrio ». Direktoro Dr. J. Regulo Perez; La Laguna, Tenerife, Kanariaj 
Insuloj. 1960. 216 paĝoj; prezo: 1.80 Us.Dol.

Nia samidcano D.B. Gregor pravc opinias ke la klasikuloj devas esti tradu- 
kitaj eri Esperanto. Li konstatas ke cl la klasiko literaturo de Grekujo kaj Romo 
estas nur tradukitaj la « Oduseia » (de Dr. Manders — malfeliĉe ne plu havebla), 
la « Fabeloj dc Ezopo (de Dr. K. Kalocsav) kaj la « Eneido » de Vergilio (de 
Dr. Valliennc — ankaŭ ne plu havebla). Li, spccialisto pri klasikaj lingvoj, deci- 
dis traduki la du ĉcfverkojn de la plej granda Greka dramaturgo Sofokles. En Ia 
antauparolo li diras ke li spcrtis en kiel alta grado la flekscblcco dc Esperanto 
faciligas fidelan tradukon. Tiuj du dramoj, kiuj surscenigas tre antikvan legen- 
don, cstas la kunmetaĵo de homeca psikologia postulo, laŭ kiu, kulpo dcvas csti 
punata, kaj de la kredu de la antikvaj Grckoj ke la homo kapablas nenion kon- 
traŭ la volo de la dioj. La legendo parolas pri la perco de la dinastio de la 
reĝolando Tcbo; pereo kontraŭ kiu vane luktas la koncernaj personoj, ĉar volita 
de la dioj. La dramoj estas funde pesimistaj, kicl cetere la aliaj grekaj tragedioj, 
kiel ilia literaturo, kicl ilia filozofio. IJi ja pensis ke la dioj en karaktero similas 
al la homoj, do kun bonaj scd kun ankoraŭ pli da malbonaj ecoj. Se iu dio fa- 
voras iun homon, pro tiu fakto mem estas tuj ja aliaj dioj kiui malfavoras tiun 
homon. La fino de la unua dramo estas korpremiga ne nur en la faktoj sed 
ankau en la laslaj versoj kiujn elparolas la horo :

Tial ĝis la fina laga estu tiu-ĉi regul’ :
el la homa gent' neniun iam nomi feliĉul'
antaŭ ol ne-suferintan trafos lin la morla lul’. (p. 111)

Tiuj versoj mcmorigas al ni elparolon de tiu alia fama Grcka drarnaturgo, 
Eŭripides: la plej granda feliĉo, post tiu ke esti r.e naskita, estas: plcj cble frue 
morti ! La tragedieco estas tic-ĉi ankoraŭ pli granda pro la fakto ke Edipo, kiun 
plej trafas la fato. estas cble fute ne kulpa ! Rilate al la kulpeco de Edipo, 
D.B. Gregor donas la diversajn tezojn en « Enkonduko », kiu estas fakte studo-ar- 
tikolo, kaj en kiu li ankaŭ prilraktas la originon de la Greka dramo. Li pripa- 
rolas ankaŭ la karakteron de la roluloj. Por ni, en tiu-ĉi tempo, esta>- eble be- 
daŭrinde kc Sofokles ne surscenigis la tutan legendon. La legendo estas rakon- 
tita (tro mallongc !) sur paĝo 27; kaj por la dua dramo, sur paĝoj 115 ĝis 117. 
Du, «Fdipo» montras kicl tiu « heroo » venas al la malkovro dc la mistero kiu 
ĉirkaŭas lin, kaj lian malcspcriĝon. « Antigona » priskribas la konflikton inter A. 
kaj ŝia onklo, kaj tiam inter tiu lasta kaj lia filo. Sed vi sciu ke tiuj antikvaj 
Grekoj estis tre filozofiemaj kaj ŝatis cn dramo montritaj diversajn problcmojn 
de moraleco, politiko klp. Por la studo de ilia pensmaniero kaj la evoluo dc 
morala sento, kaj pri politika koncepto, tiuj dramoj cstas plej gravaj. Sed sam- 
tempe ili estas artplenaj ! Pri tio lasta ni volas insisti; kvankam restas vere kc 
la legado de ili ne estas destinita por ĉiuj. Ili kondiĉigas iun antaŭan edukon en 
tiu senco, aŭ iun naturan emon aŭ adaptiĝpovon. Mi aldonu ke la traduko legi- 
ĝas tre flue ! Multaj kiuj iam lcgis ilin en originalo, sed kiuj depost tiu tempo 
jam grandpartc forgcsis tiun lingvon, kun plezuro rekgos cn Esperanto. Unu 
lingva rimarko: kial la aŭtoro uzas « ŝ i » por la sfinkso ? (p. 27) Post !a dramoj 
estas prcsitaj la genealogia tabelo de la dinastio de Tebo kaj la indcksoj pri 
antikvaj kaj modernaj nomoj. Ni ŝuldas multan dankon al S-tmoj Grcgor kaj 
al J. Regulo Perez kiuj prizorgis tiun necesan aldonon al nia literaturo. Evitu, 
karaj gelegantoj ke vi baldaŭ devos bedaŭri ne posedi tian libron.
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teLefoon 37.ss.20

Jasuo SAKURAI « Dek Gvidprincipoj de la Oomoto-movado ». Tradukis kaj eldonis 
la Oomoto Centra Oficcjo en Kamcoka, Kioto-hu, Japanujo. Prezo: 2 rcspond- 
kuponoj. 24 paĝoj.
Pri tiu religio oni povas diri minimutne ke ĝi estas moderna kaj simpatia. 

Sen ia dubo, la vivado laŭ tiu rcligio povas fari nur multege da bono al la ho- 
maro. Per tio ni ne volas diri ke en ĉio ĝi cstas la vera religio. Sed ni estu tiel 
grandanimaj akccpti kaj rekoni la bonon de kie ajn ĝi venu. ĉu ankaŭ ili nc 
estas heroaj kaj sinceraj scrĉanloj al la Vcro, al la solvo de la mistcro dc la 
fenomeno: vivo ? Mi citos unu principon kiu havas modernan sonon: 5) ĉiuj 
religioj originas el unu Dio; surbaze de tiu vero ili kunlaboru sur tiu tereno de 
sia misio. kiu cstas konnma al ili ĉiuj.

Andre RfBOT: « Grezljono invltas vin — Grĉsillon vous invite ».
Tiu dulingva, bele lustrita broŝuro, eldono de « Les Editions Fran^aises 

d’Esperanto ». Rue Paul Vergncs II. Marmande: sciigas al ni en formo de rakon 
to, la organizon de la vivo kaj de kulturaj aranĝoj en tiu jam fama « Espcranto- 
Domo ». Kelkaj de riiaj liganoj iris tien kaj revenis kun nur laŭdo pri ilta restado. 
Nun ke vi ree ekperisas pri eslontaj feriaj vojaĝoj, aĉetu la broŝuron .. kaj sciigu 
al !a kastelanoj kiarn \i venos !

Ole NEDERLAND « Tom kaj Tlna»; inlernacia lemolibro por infanoj, 46 paĝoj. 
Prezo: 5,50 DK. aŭ 0,80 Us.Dol. Eldonis: Dansk Esperanto - Forlag Ingemanns- 
vej 9, AABYHOJ Danujo.
Por povi taksi la valoron de lernolibro, oni devas esti uzinta ĝin. Estas ankaŭ 

grave scii de kiu ĝi venas. Nu, tiu-ĉi vcnas de tre spckta kaj lerta pedagogo. Ci 
vcnas ankaŭ ĝustatempe ĉar pli kaj pli da infanoj komencas lerni nian lingvon. 
La libreto estas tre plaĉa, sur bela papcro. kun multaj desegnaĵoj, loko por foto, 
kaj listo de vortoj. Jen la libro por viaj infanoj, ili kun plezuro legos en ĝi !

Venĉeslav WINKI.ER « La ŝtelita Lampo ». E1 la Slovena tradukis Joze Kozlevĉar; 
Eklono Mladinska Knjiga 1960. Prczo: 0.75 Us.Dol. 15 paĝoj.
La infana literaturo en nia lingvo pliriĉiĝis per tiu-ĉi multilustrita sed mal- 

multteksta, grandformata, albumaspckta libro. Multaj ilustraĵoj estas en koloroj. 
La litertipoj estas grandaj kaj do klaraj. Libro destinila por aĝo de ĉirkaŭ 
10 jaroj. Dufoje 1a estas forgesita sur Tariĝis kaj troviĝis (p. 3 kaj 15). Tre plaĉa 
eldono kiun ni rekomcndas. Ci certe instigos infanojn legi ĝin.
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Ema STAROVASNIK : « La Varma Rivereto ». Sama eldonejo. Ilustris Ive ŝubic.
18 paĝoj. Prezo: 0,35 us.dol. por broŝurita kaj 0,60 us.dol. por bindita ek-
zemplero.
Ĝi estas la dua numero el la scrio: « Abclo » dc kiu « Mojca Etulino » estis 

numero unu. Lingvo scnriproĉa. Bela prezento. Pli da ilustraĵoj ol teksto Desli- 
nita por infanoj ĝi ccrtc tre plaĉos al ili kaj enigos cn ili Ia esperanto-lingvon.

T IB O R  SEKELJ: ■« Nepalo malfcmias la pordon ». PostparoloJeksikoIogia komcn-
tario de Dr. J. Rcgulo Perez. Kun biografio pri la aŭtoro. Eldonis « Stafeto »
La Laguna, Kanariaj Insuloj. 1959. Presis Jozc Moŝkriĉ en Ljubljana. 216 paĝoj.
Prezo : 3 Us. dolarcj.
Tiu-ĉi recenzo aperas tro malfrue. Multaj jam konas la libron. La fakto ke 

granda kvanto cstis vendata dum la univcrsala kongreso pruvas lion. La aĉetintoj 
pravis. Ili akiris ion valoran. En la nuna Iiteratura produktado Esperanta, ĝi 
estas preskaŭ ticl valora kiel siatempe la belcga libro « Cirkaŭ la mondon kun la 
verda stelo » de la Svisdcvena kaj nun Usona Joscph Schcrer. (jam delonge ne 
plu havebla). Scd ĉar scndube ankoraŭ multaj intcr niaj gelegantoj ne konas 
tiun-ĉi verkon, jen mi priparolu kaj konatigu ĝin. Ĝi cstas sufiĉe vasta kaj sufiĉe 
detala priskribo de tiu malfacile atingebla lando, longtempc nc atingita, kaj 
konsekvence kun tre aparta civilizo. Komence de la libro troviĝas mapo kiun rni 
tarncn dezirus iom pli « plenŝtopita ». En angulo la mapo monlras Nepalon intcr 
la najbaraj landoj. La verko estas riĉc ilustrita : 39 ilustraĵoj kaj ok koloraj 
tabuloj. Tiu materialo sola, pro la varieco kaj bona elekto, donas jam ideon pri 
la tuta civilizo. Bonan ekzemplon de la arkitckturo vi ekhavas sur paĝo 15. La 
kolorbildoj flanke de paĝoj 16 kaj 64 donas frapan bildon pri la religi-spirila 
obsedateco ; dum ke tiu flanke de paĝo 128 trc bonc ilustras la Nepalajn en- 
Ioĝanlojn. Belcga estas la foto sur paĝo 160 pro la esprimoj sur la vizaĝoj kiarn 
preterpasas la ĉaro kun Ia « vivanta diino ». La leksokologia komentario de Prof. 
Dr. J. Regulo Percz prezentas sur 9 paĝoj veran kaj interesan studon. Tiurilatc 
ni ricevis postnoton de la eldonisto kiu diras ke kelkaj landnomoj kaj aliaj geo- 
graliaj nomoj ne koincidas kun tiuj cn la teksto de la aŭtoro kaj ke la kaŭzo de 
tio estas ke la presisto kaj eldonisto — pro teknikaj kialoj(?) — ne submetis la 
postparolon al la kontrolo de la aŭtoro T. Sckeij. Verŝajne tiu lasta ne estis kon- 
tcnta (prccipc ĉar cn tiu komentario troviĝas la pravigo de formoj aliaj ol uzas
T.S.-vidu Ncpalujo sur paĝo 209) kaj J.R.P. demandas senkulpigon kun promeso 
ke tio ne plu okazos. Trankviliĝu ; ne temas pri ujo aŭ io ; sed pri ujo aŭ nenia 
aldono. En la unuaj ĉapitroj la csploranto donas komunikojn pri libroj kaj per- 
sonoj kiuj pritraktis Nepalon antaŭc. Li donas ankaŭ geografian priskribon, kun 
la legendo(j), ankaŭ pri la ĉefurbo Kathmandu kun la multaj temploj kaj la 
abunde priskulptitaj doraoj. (ekz. sur paĝo 17).

Dume li klarigas la signifon de la multegaj statufct)oj, vestaĵoj, kutimoj ktp. 
ekzemple de la piej sankta preĝo « om tnane padme hum » (p. 26). Kiam sur tiu 
paĝo 26 mi legis pri la preĝmueliloj, rni ne povis eviti fari komparon kun la 
indulgencoj dc Portioncula kiujn Katolikoj povas mcriti. Kicl dum sankta ĵaŭdo 
la Katolikaj cpiskopoj lavas la piedojn de simplaj personoj, por rememorigi 
Kriston kiu faris la satnan, ticl ckzistas ankaŭ la piedlavado farc de Budhanaj 
monakoj (p. 43), Priskribon dc kadavrobruligado oni trovas sur paĝo 33. Frapis 
mian atcnton la procesio en kiu iras Kriŝno akompanata de du kunulinoj : la 
edzino. . .  kaj Ia amatino ( !)  p. 44). Ce tio oni dcvas pripensi ke la religio, sam- 
kiel la arto, estas la elmontro de tio kio vivas profunde cn la spirito de la popolo. 
Plie oni devas scii ke primitivuloj kaj primitive pensantaj hontoj havas tendencon 
por homecigi siajn diojn kaj do sian religion. Tial nc miru se vi legas ke ili en 
religiaj ceremonioj uzas trompajn praktikojn. Legu tiurilatc paĝon 150. En tiu 
stranga lando cstas pli da fcstoj ol tagoj en la jaro ! Ne mirindc : la notnbro de 
la dioj estas prcskaŭ nc kalkulcbla ! Intcresa estas ankaŭ la ĉapitro pri la nuna 
reĝo kiu decidis vojaĝi por ekkoni sian landon. Sekvas poste historia super- 
rigardo i.a. kun la fcnomena personcco Gang Bahadur. En la sekvanta ĉapitro ni 
ekkonas pli profunde la tribojn de Nepalo. Denove la priskribo de moroj estas 
interescga kaj kaptas la atenlon. Ekz. en Dogi kic la kamparanoj pagas por la 
ŝtatgrundoj per doriado de siaj virinoj al la armeo kicl prostituitinoj ! (p. 118), 
Lcgu kiamaniere ili fumas ; sur paĝo 117. Sur paĝo 108 legu pri !a junulinoj kiuj
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teorie ne estas liberaj cn afcro de edziniĝo. praktike tamen kapablas liberc1 
clckti. Capitro 12 estas bela klarigo pri la religioj kaj ĉefaj dioj. Kompreneble 
ke la bela figuro de Sidharto, postc Budho, havas tie sian lokon. Estas klarigitaj 
ankaŭ la skulptaĵoj kiuj unuavide ŝajnas al ni cge malmoralaj (p. 143). Mi volus 
konstante citi ; miaj notofolioj estas plenaj ; kaj mi eĉ malfacile rczistas la ten- 
lon por rcrakonti kelkajn anekdotojn. Scd mi ne povas fari tion, ĉar vi devas 
legi la libron. Evidente kc la ĉapilroj pri la festoj entenas multajn sciindaĵojn. 
Fine la verkinto skribas ankaŭ prt la arto de Ia lando kaj pri du Tamaj Ncpa- 
lanoj.. divcnu kiuj ! Sidharto Gaŭtamo, la Budho kaj la ŝcrpo Tenzing Norgaj. 
Mi aklonu ankoraŭ kc la stilo estas llua kaj la ling\'o tutc ne malfacilia. Vi ne 
nur legos, amuzigitc kaj kun streĉa atento, Liun libron ; scd vi ankoraŭ pli ol 
unu fojon reprenos ĝin en mano por relegi iun ĉapitron, por rememorigi al vi 
iun trajton de tiu Iando kiun vi volos ekkoni kaj ne plu forgcsi. Post la finlcgo 
mi rctrafoJiumis la libron. pcnsantc, rerigardis al la bildoj kaj diris en mi mem : 
« miaj homfratoj, vi iĝis pli proksimaj de mi » kaj antaŭ la bildoj kiujn mi ne 
komprenis mi flustris en mi mem : « misterio ; mistero de la vivo ; mistero de la 
universo. Ncpalo, mi tre deziras vidi vin ».

Drs. F. R.

DRAGO KRAU: « Kvar Prelegoj pri Esperanta LHeraturo ». Eldonis: Eldona Sek- 
cio clc Sfovenia Esperanto-Ligo. Ljubljana 1960. 192 paĝoj. Prezo: 1,25 Us.Dol. 
Jen poŝformata libro kiu trc trc plaĉis al mi dum Iegado; sed kiu pro tute 

ordinara ddonmaniero, estas iro multckosta. Dc la 4 prelegoj tri eslas dediĉitaj al 
la poczio kaj nur unu al la prozo. Tio montras ĝustc la valoron de ambaŭ branĉoj 
en nia litcraturo. La aŭtoro donas supcrrigardon pri la historio de nia litcraturo 
kaj ni devas diri ke li bonege sukcesis en tio; kvankam oni povas kompreneble 
kelkfuje diskuti pri lia juĝo rilate al la valoro dc Ia priparolitaj verkoj. Scd ni 
devas aldoni ke li nc kapablis ĉion legi kaj do ke kelkfojc lia juĝo baziĝas sur 
recenzoj. Tiu-ĉi cldono estas aparte interesa ĉar Kralĵ publikigas multajn poemojn 
ne plu freŝdatajn kaj do nc plu, aŭ malfacile troveblajn. Por tipe priskribi kel- 
kajn aŭtorojn, D.K. citis, ĉu partc ĉu tutc, la « rimportreton » kiun al tiu dediĉis, 
cn tormo de rondelo, la nekomparebla K. Kalocsav. Havas ankaŭ lokon en la 
libro nia Jan Van Schoor, sed nc nia Juul Karnas. Mi permesas al mi kelkajn 
rimarkojn. La du verkoj de Dr. E. Privat « Esprimo de Sentoj cn Espcranto» 
kaj « Intcrpopola Konduto » meritas ne nur cilon (p. 26) sed indikon pri enhavo; 
se ne cn tiu-ĉi unua prelego, tiam en la posla ĉapitreto pri la faka litcraturo. 
Ili estas tro malmulte konataj kaj tamen ege interesaj. La Gcrmana poetino Marie 
Hankel meritis aperigon dc unu poemo. Same la Nov-Zelandano Brendon Clark 
meritis tion. Li verkis malmultajn, scd inter iti kelkajn kiuj apartenas al la plcj 
bela iam verkita en poezio. Plic, pro lia sistema forigo de clizio, liaj pocmoj 
legiĝas multe pli facile kaj sonas muite pli naturc kaj bele. (p. 30 kaj 136). Sur 
paĝo 33 !a frazo: « verkoj de... Tolstoi... Dostocvskii... sed ili ne cstis publikigi- 
taj » estas sensenca; devas esti aŭ estas ilaj, aŭ estis ataj. D. Krajl dediĉas plu- 
rajn paĝojn al J. Baghv sola, kaj tio estas tute natura kaj merita. Li ja estas 
unu de niaj plej grandaj poctoj. D.K. permesu tamen kc mi akcentu ion, kion Ii 
eble ne sufiĉe reliefigis. J. Baghv estas kaj eksterordinara virtuozo kaj artisto. 
Mi ekzcmple ne kapablas forgcsi la priskribon de la Morto en la tria akto dc 
« Sonĝe sub Pomarbo » (paĝoj 196-200). Liaj aliteracioj estas majstraj kaj sam- 
tcmpc pocziplenaj kaj maturaj; ne estas nur vortĵonglaĵoj. Plie, cn kelkaj pocmoj, 
pcr la sonriĉeco de la clektitaj vortoj, li kreas tutan atmosferon kaj oni pli vidas 
ol legas tion kio okazas. Jen ekzemplo kiu eble navis esti enmetita en la libro: 

Ruĝpapav' ; 
plum’ dc pav’ ; 
ĉen’ cl oro ; 
kron' cl floro.
Min omamas silkaj ŝaloj, 
scrpentsiblaj silkaj ŝaioj.
Koron kovras kisvualoj.
Kuras sango al la vango 
dc la virgulin’.
Flirtas la muslin’

17



kun scrpenta klin’.
En Itimbrilo lula trilo 
vekas por dclir’ ; 
sekvas min sopir’ 
laŭ balanca ir'.
Mi miras ke mi trovis nur unu poemon de Lajos Tarkony (p. 87). Tiu ja 

skribis kclkajn kiuj viciĝas intcr la pcrloj de poezio. Kaj ili estas ankoraŭ facilc 
troveblaj ĉar ili aperis parte en la « Nica Litcratura Revuo ». Samideano Krajl 
prave aperigis « Kial tiuj etaj Damoj» dc R. Schwartz. Leganto, vi miros ke 
R. Scluvarlz kapablas verki ankaŭ tiaspecajn pocziaĵojn, seriozaj, eĉ tragikaj kiuj 
malkovras aspekton tutc nc konatan de tiu humorulo. Mi demandas al mi ĉu tiu 
poemo eslas la sola cn tiu genro; kaj kie la evenlulaj cctcraj cstas troveblaj. Male 
la aforismoj de la sama cstas tamen ne tiom geniaj ('?). La kompilinto ankaŭ sciu 
ke la titolo de unu intcr la libroj de R. Schvvartz estas « La Goja Podio » kaj ne 
« podiumo » (p. 88). La aŭtoro opiniis necesa aŭ dezirinda mencii pocmaron « Se- 
kretaj Sonetoj » de Peter Peneter kiun li nomas interesa ! Cu mi povas dcmandi al 
li en kio estas la intereso? La ĉi tie prcsita poemo estas ankoraŭ deca. Jes, ĝi estas 
deca. en komparo kun la aliaj! La fakto kc la verkisto, kiu en tiu verketo pruvis 
csti majstro de la esperantlingva pocmfarado kaj do certe ne devis timi kritikon 
tiurilate, ĝis nun ne kuraĝis malkovri sian vcran nomon. montras ke pro io alia 
li hontis. Efcktivc mi nenie plu kuraĝus montri mian vizaĝon se mi estus ver- 
kinta ion tiaspccan. Mi krcdas esti tute ne pruda; kaj mi scias ke la amo havas 
ankaŭ fizikan flankon (ankoraŭ restas ke oni priskribas ĝin trc unuflanke kaj 
ne esence, sc oni akccntas nur la fizikan aspekton) sed tiu pseŭdonomulo P. Pe- 
neter trenis la bclan amon cn Ia koto ! Figure kaj litere ! Mi ne troigas ! Fcliĉe 
la verketo eslas ne plu trovebla. Kiu ckhavis ĝin en mano, tre prudentc.. kaŝis 
ĝin ! Sed D. Kralj, en la kroniko dc la litcrature interesaj datoj sur p. 181-2, 
mcncias ĝin ankoraŭfoje !

En la kvara prelego D. Kralj pritraklas la prozon kaj !i ne estas milda je ĝi ! 
Mi miras kc li ne mcncias M. Boulton kiu ankaŭ prozc verkas bonege. Mi 
ekzempic mcmoras rakonton « Ebrivirgeco » en la « Nica Litcratura Revuo » kiun 
mi nc rapidc forgcsos. En « Postskribo » D.K. publikigas cldiron pcsimistan rilate 
nian litcraturon dc Prof. I. Lapcnna kaj eldiron optimistan de W. Auld. En 
kclkaj « Aldonoj » la kompilinto donas informan skizon pri E-a litcraturo cn 
Jugo-Slavujo, la plej gravajn eldonejojn (li forgesis F. Hirt & Sohn cl Leipzig 
de antaŭ Ja milito) kaj la ĉefajn E-ajn revuojn literaturajn; krome la Espcranto- 
antologiojn kaj skizon pri la faka literaturo en nia lingov. Cion finas indekso.

En 1946 la « Federacio de Laboristaj Esperanlistoj » eldonis ion similan: « De 
Esperanto-Literatuur in Vogelvlucht » de G.P. De Bruin. Gi cstas pli kompleta kaj 
pli sistcma. Tiu-ĉi verko dc D. Krnlj estas pli komentaria, pli aktuala kaj enhavas 
multajn litcraturajn ilustraĵojn kiujn oni alic ne plu povas trovi. Tial ni reko- 
mcndas la libron.

Drs. F. R.
!'mtti[tiii:uitjiitiitiinniniiiini!iiiiiiiiii[iiiiiiiitii!!miimim:iunmmimni;miii;ii!!iniii[immiiiinimimiiiiii:;iii[itt]iiirmiiiHim!umiiii]imiiiiiiiii^

|  ARTMEBLOJ STILMEBLOJ (
j  KLASIKAJ MEBLOJ MODERNAJ MEBLOJ 1

j N.V. D E  L A T T E R  1
Stalieslraat, 29 EEKLO f§

lTIIIIIIH!lllllll!IIHIll!tllll!llilllll!llllllllll!illllli:illllllll!!ll!lltll|||l||||||j||!IUII||||l||||||||ll!!l||llll|lllininillll!l!inilllllllllllllllllillllillllllll|||||||lllllllllI 

CASTRO ALVF.S (1847-71) « ElektitaJ Poemoj », El la Portugala tradukis L. H. 
Knocdt. Eldonis la universitalo dc Bahia (sub aŭspicioj de la ministerio de
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Edukado kaj Kulturo. Rio de Janeiro 1959. 186 paĝoj. Prezo: 20 steloj aŭ
70 belgaj lrankoj.
En Brazilo okazas ke universitato eldonas Esperantan vcrkon; ke ministerio 

subtenas tion kaj ke rektoro de universitato skribas la antaŭparolon ! Kie estas 
ni, cn Belgujo ? La verko estas publikigita kun du kromceloj: kiel io speciala cn 
la Zamenhofjaro, kaj en la kadro de la projekto de kulturinterŝanĝo inter okci- 
dento kaj orienlo. Kia mirinda disvastigilo cstas la lingvo Esperanto ! Vidu, tiu 
Alves Castro estas ĉe ni tute nc konata. Vi ne irovos mencion pri li, cn ncniu 
literatura libro, eĉ ne en la enciklopcdio. Cu li valoras esti konata ? En la saina 
mezuro kiel niaj plej bonaj romantikaj verkistoj de la mezo de la pasinta jar- 
cento. Estas tial ke oni prenas tiun libron e.i manoj kun picca scnto. C. Alves 
apartenas al la romantika skolo kaj li estis batalanto por idcaloj. Gi estis la 
epoko de idealoj: libereco, forigo dc tiraneco kaj dc frcmda superrego, socia 
justeco. Multc pli ol cn la nuna lempo homoj kapablis fordoni sin tute por tiuj 
idealoj kaj plenigi sian vivon per akcelo dc ili. Ni konas nian historian roman- 
verkiston II. Conscience pro lia « Leono dc Flandrujo », kaj la mondo konas lin 
pro tradukoj cn multaj lingvoj, ankaŭ cn Espcranlo. Sed C.A. estis poeto, bata- 
lanto. kiu cn la flamo de ankoraŭ juna aĝo... jam mortis (24 jaroj)... kiel nia 
Bertcn Rodenbach. Kiu de niaj talcntaj Flandraj esperantistoj fojc konatigos 
A. Rodcnbach al la mondo ? Mi malfcrmas la libron. Flanke de la titolpaĝo cstas 
bildo de C.A. kiu montras homon efktive similan al Rodcnbach ! Kaj tiam ni 
komencas legi, kun la cspcro kc ni trovos verajn bclajojn. en bona traduko. Tio 
ne estis lacila tasko por Ia tradukinto. Pripensu kc tiu poezio datumas de antaŭ 
unu jarcento. Intertcmpc la hoinaj gusto kaj psiko multe evoluis. Ju pli iu lite- 
raturo datumas dc pli fruaj cpokoj, despli ĝi valoras... literaturhistorie. Se plie 
ĝi estis vere arta krcaĵo, ĝi cerle ankaŭ konscrvas tiun arlan valoron. sed malpli 
ĝi estas destinita por trovi komprenon kaj cstigi estetikan ĝuon ĉe modemuloj. 
Generale ni povas diri ke la maljunaj generacioj ankoraŭ kapahlas ĝui la litera- 
turon de la antaŭa jarcento, sed la junaj generacioj, kiuj tiom difcrcnca, ne plu. 
En tiu-ĉi voluino troviĝas tendenc — kaj batalpoezio, kaj amo — kaj individueca 
poezio. La dua estas ankoraŭ plej ĝuebla nun. Multaj opinios la unue nomitan 
parton ioin bombasta, troa, tcatra, kiel ckz. en la pocmo « Voĉoj de Alriko » 
(p. 159). Sed eslas tute naturc belaj kiel la « Kanto de Sklavino » sur p. 148. 
Kclkaj havas eposan irmanieron (« Odo al la dua de julio » sur p. 56). Ce muliaj 
mankas originaleco (iom ĝenerala trajto dc la romantika arto); kaj se estas 
scntopleneeo, ĝi estas iom supraĵa. Tiuj rornantikistoj ŝategis kontrastojn kaj 
utiligis ilin sisteme por fari efekton. Kiu pli frape uzis tiun procedon ol Victor 
Hugo ? Estas multaj ckzemploj en la libro, sed mi citas nur du: « La Kruco 
apud la Vojo » sur p. 162 kaj « Jezuitoj » p. 44. Ankaŭ metaforojn ili ŝategis» 
Tiurilate estas kaptanta kaj surprizanta « La lasta amo de Bvron » p. 89. En sia 
troardiĝo la romantikisto plurfoje galopegis kaj nc plu kapablis bridi siajn vor- 
tojn... kaj tiam Faris (tro) aŭdacajn eldirojn aŭ komparojn. Ankaŭ C.A. ne ĉiam 
evitis tion ckz. kie li nomas !a Jezuitojn la « Atilojn de la Fido, Vandalojn subli- 
megajn de lSafido » (!) p 44. Dum la legado de la diversspecaj poemoj estas 
Irape kiom da konataj pocmoj de aliaj romantikaj verkistoj ili rememorigis al 
mi. Ekz. legante la unuan paĝon de « Konsvelo » (p. 99) venis antaŭ miaj okuloj 
la teksto kaj ml aŭdis la kanton * Cu konas vi la landon ? » cl Mignon dc Thomas.
Tio cstas pruvo ke la poezio de tic! multaj poetoj fontis cl sama animstalo kaj
ke ili verkis lau iom sama procedo. La homo tiam cstis malpli komplika ol li 
nun cstas. Tutc laŭ la romantika koneepto sed tamen ankoraŭ nun tre bela estas 
la « Horoj resopiraj » sur p. 85. Romantikistoj ŝ. .is ankaŭ la historion. De tie
la multaj rememoroj pri la antikvo. Feliĉe kc troviĝas je la fino de la libro
naŭpaĝa klarigado pri tiutempaj legendaj kaj historiaj figuroj. Ni, kiuj ĝenerale 
malpli detale esploras la atikvon, povas ankoraŭ multe lerni tie. Havas modernan 
sonon kaj estas tre bela la barkarolo « La Gondolisto de la Amo », p. 31. Vi nc 
povas pensi kc mi citis nur tiujn poemojn kiuj estas citindaj, tute nc ; rcstas 
multaj rimarkindaj. Kompreneble, la tradukinto uzis kelkajn ncologismojn kiujn 
oni trovas sur la menciita naŭ paĝa listo. Cu ne plu cviteblc ? Kclkajn aliaj jam 
uzis; sed mi pensas kc kelkaj aliaj « bestio, dista, streta, svaga » estas invcntaĵoj 
de li ? Scd la Iraduko estas bonega, tre flua. Ni dcziras al la libro la grandan 
sukceson kiun ĝi meritas. Drs. F. R.
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menOu ĉ e  B61qa espeRAnto-m stituto.

ENKETO PRI LA MIGRADO DE LA KUKOLO.
Esperanto ĝis nun ne bone penetris en sciencajn mediojn. Por 

enkondukigi ĝin tien. oni nepre devus montri ĝian utilecon, ekzemple 
en internaciaj enketoj pri iu biologia fakto. Tre konvena fakto estas 
tiu de la birdmigrado, ĉar tiu temo estas interesa kaj populara, jam 
multe pristudata sed ankoraŭ nesufiĉe komprenata.

Kelkaj ornitologoj jam studis la printempan migradon de la kuko- 
lo, sed iliaj konkludoj ŝajnas ne konvinkigaj. Tiuj personoj devis ĉerpi 
siajn informojn el la artikoloj de Lnrdobservantoj el pluraj landoj. Sed 
por havi taŭgajn informojn oni devus disponi pri reto de observantoj 
en la tuta teritorio kie vivas la koncerna birdo.

Estas klare ke nur internacia lingvo permesas starigi tian reton. 
Tial mi alvokas la naturamantajn esperantististojn por ke ili havigu al 
mi informojn pri la alveno de la kukolo en nia loko. Tia informato 
povus montri al la sciencistaro ke por pluraj esploroj la internacia 
lingvo estas ne nur utila sed eĉ nec esa fakto.

En ĉi tiu studo temas do pri bone konata birdo, la eŭropa kukolo 
(Cucnhis canoms L . )  kiu dumsomere vivas en preskaŭ tuta Eŭropo 
kaj en okcidenta Azio, kaj dumvintre en tropika kaj suda Afriko. Ĝi 
estas speciale fama pro la printempa krio de la vir seksulo : ‘‘ ku-ku ” . 
Ankaŭ ĉiu nepre scias ke ĝi ne faras propran neston, sed kovigas siajn 
ovojn per aliaj birdoj. Venante el Afriko printempe ĝi atingas sudan 
Eŭropon je la fino de marto. nordan nur je la fino de majo.

Estus interese scii kiam la unua kukolo aperas en via loko. Se vi 
vivas cksterurbe kaj do povas sekvi tagon post tago la alvenon de tiu 
birdo. L)onvoIu havigi al la ĉi suba adreso jenajn informojn :
a) nomo de la loko kaj situo rilate gravan urbon
b) dato de la alveno de la unua kukolo
c) aspekto de la regiono
d) (se eble) veterkondiĉoj dum la pasintaj tagoj
e) via nomo kaj adreso

La rezultoj de ĉi tiu enketo estos prilaborataj en scienca artikolo 
kiu aperos en esperanto. La nomoj de la informintoj estos citataj. Eble 
ĉi tiu enketo havos favoran influon en kelkaj sciencaj medioj.

W . D e  Srnet,
G raaf van Egrnontstraat 16 
Anttverpen (Be lg io )
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Haveblaj en la bonaj konfekcibutikoj

P R E C I P A [  C E N T R O J :
Antwerpen Aalmoezenierstr 2 

Abdijstr. 57 
Anselmostr. 17 
Nationalestr. 87

Arlon Marche-aux-Legumes 16
Brugge Breidelstr. 8
Brussel Galerie d'Ixelles 9 

A nspachlaan 194
Eupen Kirchstr. 14
Gent Brabantdam  25
Herstal Rue Large Voie 4
Leuven Bondgenotenlaan 29
Luxembourg Place de la G are 67
Mechelen Grootbrug 8
Roeselare Ooststr. 124
Tournai Rue Royale 75
Turnhout Herentalsstr. 6
Verviers Pont St. Laurent 2
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